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      DIAGNÓSTICO 

EVASÃO x RETENÇÃO 

Essa realidade mostrou-se 

mais evidente nos cursos 

das áreas: tecnológica e 

exata 



                      

                    

          

 

 

É uma questão 

complexa 
                    

 

  

 

 

 

 
O que dificulta o fluxo do 

aluno no curso 



Determinantes: 

  Internos 

• Individuais 

• Institucionais 

  

  Externos 

• Situação sócio-econômica 

   (necessidade de trabalhar) 

• Deficiência do ensino médio 

• Problemas de família 

• O curso oferece poucas perspectivas 

   para o mercado de trabalho.            

                    

 

 



Determinantes internos 
           
     De ordem pessoal (aluno) 
• Não adaptação à nova situação de 

  aprendizagem e à estrutura universitária 

• Incompatibilidade de horário 

• Excesso de disciplinas no semestre 

• Desinteresse pela disciplina 

• Não acompanhamento à disciplina 

• Não identificação com o curso 

  

     Dificuldades dos professores 
• Não incorporação do PPC ao cotidiano de  

  trabalho. 

• Impessoalidade na relação com os alunos 

• Pouca disponibilidade para atender ao aluno 

                    

 

 



Determinantes 

        De ordem institucional 
 

• Falta de orientação acadêmica 

• Frágil a Flexibilização nos PPCs 

• Pouca incorporação da ativ.complementar 

  ao curso. 

• Trancamento de disciplina e de programa 

•  Acervo insuficiente do sistema de  

   bibliotecas 

•  Problemas de gestão 

•  Falta de planejamento das turmas e da  

   situação dos alunos. 

•  Falta uma análise do itinerário formativo 

   dos alunos                 

 

 





 

 Ações 

Realizadas 
 

• Levantamento dos componentes 

  curriculares com maiores retenções 

 

• Incentivo à atividade de recepção dos 

  calouros pelas coordenações / cursos 

 

• Análise dos dados da avaliação da 

docência 

• Oficinas para implementação efetiva da 

orientação acadêmica 

 



Ações Realizadas 

• Expansão do Programa de 

Atualização Pedagógica – PAP 

• Inclusão de atividades do PAP no 

Calendário Universitário 

• Projeto Piloto de Formação 

Continuada para a Docência 

• Criação das Empresas Juniores 

• Análise e acompanhamento dos   

dados do observatório da vida do   

estudante universitário – OVEU 

         >www.comperve.ufrn.br< 

 





Ações Realizadas 

• Publicação de edital associado 

(ensino, pesquisa e extensão), 

através de projetos e aumento de 

bolsas de monitoria, iniciação 

científica, melhoria do ensino, 

inovação tecnológica e extensão. 

•  Apoio ao estudante carente 

• Implementação das bolsas Reuni de 

Assistência ao Ensino, com 

implementação do Programa de 

Capacitação Pedagógica para 

atuação dos bolsistas na graduação 

 



Ações Realizadas 
 

• Programa de complementação de 

estudos: cursos de nivelamento e de 

atendimento individual, por monitores 

e tutores selecionados 

• Cursos de férias, priorizando 

componentes curriculares com 

maiores quantidades de 

trancamentos e reprovações 

• Atualização dos projetos pedagógicos 

• Realização da Mostra de Profissão 



Ações Realizadas 

• Atualização do Regulamento dos 

Cursos Regulares de Graduação 

- 2010 

•  Utilização da Turma Virtual do 

Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA - 

como ferramenta pedagógica 

 



Ações Realizadas 

• Articulação com a educação básica, 

através de programas, projetos e 

convênios - Prodocência, PIBID, 

PARFOR, dentre outros 

• Criação do Núcleo de apoio a 

estudantes com necessidades 

educacionais especiais 

• Ajustes nos Planos Trienais do 

Departamentos buscando a melhoria 

do ensino da graduação – Matriz de 

Planejamento 



Ações Realizadas 

• Análise das matrizes de planejamento, 

com vistas à melhoria dos cursos de 

graduação, pela PROPLAN, como 

parte integrante do Plano Trienal dos 

departamentos, que serão 

encaminhados para uma pactuação, a 

ser aprovada pelo CONSEPE da 

UFRN. 

 



Matriz de Planejamento 





UFRN – SIGAA – Sistema 
Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas 
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